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На данашњој седници Сената Универзитета у Београду једногласно је усвојен предлог
ректорке Иванке Поповић да ће бити поднета жалба Одбору за професионалну етику на
извештај Стручне комисије ФОН-а према којем докторат Синише Малог није плагијат,
уколико ректорки стигне макар једна жалба коју Универзитету могу поднети сви који су у
научном или наставном звању.

  

  

„Да не бисмо ускратили могућност подношења жалбе, оно сто ја предлажем јесте да
Сенат донесе одлуку којој се овлашћује ректорка да у име универзитета поднесе жалбу
на основу иницијалних жалби коју универзитету могу поднети сви који су у научном или
наставном стању“, рекла је на данашњој седници ректорка, јавља новинарка Инсајдера.

  

Рок за подношење иницијалних жаби је 24. мај.

  

"Мислим да је ово начин како Сенат може да обезбеди потпуну отвореност и
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транспарентност овог поступка. Мислим да смо дали потпуно отворену ситуацију да они
који су компетентни могу да поднесу иницијалну жалбу и да у потпуном поверењу знају
да ће оне у целости оне бити прослеђене коме треба", истакла је ректорка Поповић.

  

Чланови Савета су били једногласни у овој одлуци.

  

Ректорка је на седници рекла и да је Универзитет институција од јавног значаја и да је
њихов задатак да је чувају и унапреде.

  

„Ми као народ немамо добру традицију чувања наших институција. Не треба да
дозволимо даље слабљење институције, а за то је потребан јединствени став“, истакла
је Иванка Поповић.

  

„Докторска дисертација резултат самосталног научно-истраживачког рада“

  

У извештају Стручне комисије ФОН-а је наведено да је на основу своје анализе
закључила да је докторска дисертација резултат самосталног научно-истраживачког
рада.

  

„Иако постоје одређени пропусти, они по обиму и значају нису довели у питање основне
научне доприносе и оригиналност овог рада. Стручна комисија сматра да је Кандидат
испунио све законски прописане услове и прелаже да се Кандидат др Синиша Мали
промовише у звање доктора наука, како би могао користити сва права која му по тим
прописима припадају“, закључила је Стручна комисија.

  

Овај извештај потписали су проф. др Дејан Ерић, проф. др Винко Канџија, проф. др
Томаж Чатер, проф. др Драган Микеревић.

  

У извештају пише и да грешке и пропусти који се могу наћи у раду нису искључива
одговорност Малог, већ да одговорност лежи и на члановима Комисије за оцену и
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одбрану рада, пред којима је 2013. године Мали одбранио докторат.

  

„Чланови комисије су морали више да раде са Кандидатом и помогну му у поштовању
највиших академских стандарда у изради појединих поглавља овог рада”, пише у
извештају.

  

На овај извештај право жалбе према Правилнику има једино Универзитет у Београду.

  

Извештај је, како је раније за Инсајдер објаснила ректорка Иванка Поповић,
Универзитету достављен 9. маја, а рок за жалбу Одбору за професионалну етику
Универзитета је 15 дана.

  

Одбор за професионалну етику има, према Правилнику, рок од 120 дана да одговори на
жалбу и његова одлука је коначна.

  

(Инсајдер)
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